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Verslag doo'r de commissarissen-Toezichters
Goedkeuring van de begroting voor lg73
Ontlasting te geven aan de Beheerders
AIlerlei.

Statutaire Yerkiezingen
,i

r De hiernavermelde beheer:ders ziin uittredend en herkiesbaar : de Heren DESMET, LINDEN, PRIGNON
VANCLEVEN en HEUCHON, commissarissen MASSËT en GOOSSENS.

Na afloop van de vergadering kunnen de deelnemers in dezelfde zaal een eetmaal krijgen, tegen de prijs van
?5 F (dranken en dienst niet begrepen).

Zij, die zulks wensen, worden verzocht zich zo haast mogelijk in verbinding te stellen met hun afdelings.
Voorzitter. De laatste zal de lijst der deelnemers aan her maal uiterlijk op 5 mei overmaken aan de schatbewaarder.

Zoals naar gewoonte zullen de vervoerkosten per trein of per autocar terugbetaald worden aan de leden, die
bijdrage betaalden, alsook de weduwen en de wezen.

Zij, die hun zondagsplicht wensen te vervullen, kunnen dit doen in een van de volgende kerken:

n f de Kappellekerk, Kappelleplaats;'

. : :: [::[ i:i i:fl:'::il:'i,l'Ï'i,"oh."n (opsericht ter nasedachtenis van de vrieseniers), Miniemenstraar;
de Kapucijnenkerk (missen in vreemde talen), Gulden Vlieslaan.

De Voorzitters van de afdelingen mogen vrij over de namiddag beschikken.
We hopen dat, niettegenstaande de opgelegde beperkingen in de organisatie van onze algemene vergadering,

de ontmijners zo talrijk en zo geestdriftig mogelijk zullen aanwezig ziin.
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'' 'OîiÈê'rAlgemene Vergadering op I 3 mei 1973, te' 'Brussel

lngevolge een beslissing, die sedert 1965 door de Beheerraad genomen werd, zal de algemene vergadering op-
nieuw te Brussel plaats hebben in < HOTEL ACACIAS >, Fonsnylaan 6 (Zvid statie).

Ze werd vastgesteld op ZONDAG 13 MEI 1973 te I0 UUR 30 STIPT.

Ze zal slechts bestaan uit een academische zitting voorgezeten odor de H. GEORGE, Nationale Voorzitter,
omringd door de leden van de Beheerraad.

Dagorde
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Toespraak door de Yoorzitter
Statuta i re verkiezi ngen

Verslag van de Schatbewaarder
Vaststelling van de bijdrage voor 1974

AILEN".OP 'ZONDAG'-Î3- MEI' 1973 OP POST. TE BRUSSEI. .- 1IOTEL IES ACACIAS



IIot woord oailo de Yoorzô,tter
,i

Nieuwjaarswensen '
: 

l_

I ,, .,

Getrouw aan de gewoonte;'richt ik telkens bij het
begin van het Nieuwe Jaar, mijn beste wensen van
geluk, goede gezondheid en voorspoed aan onze trouwe ,, .t-'

leden aangesloten aan onze dierbare Verbroedering. Op
deze dag van het Nieuwe Jaar gaan mijn gevachten se[ç' ,

naar o,nze verdwenen, onze weduwen en wezen, âlsook i

aan hunne familie richt ik mijne wensen .en dankbetui- 1 . '

gr ngen.

1972 was weder een zeer keurig jaar voôr 'dé Veribr:oe-

Jaar dat werdt gekelmerkt door het .yerdwiinen
van zeer tro'uwe leden waarvan de herinnér'ing
tang zal voorts leven . ' i ,,,:, : 

.

lk herinner nogmaals dat het vastgeste'ld prog.
gramma va,n de Beheerraad zeer nauwkeurig werd nage-
leefd n'iettegenstaandel de middelen welke ter onzer
beschikking waren.

Een enkel doel werd nog niet bereikt.

Welke is het ?

De officiele herkenning van h:et ereteken va,n
de Ontmijner.

1973 Kondigt zich aan zoals etk jaar. Een jaar van
werkèn was dit maar om enkel van onze nog niet

I vermelde wensen te zien vervullen.

Ande rzijds, herdeken wii in de loop van dit Nieuwe
, iJaar de XX verjaardag van de oprichting van ons Natio-

"- 
Aan 

"deze' 
herdenking zouden wii graag een bijzon-

d.ere plechtigheid willen wiiden, dit steeds ter herinhê-
ring van eenwiEdurende trouw aan onze gestorven helden.

Met de:'hulp van ieder, van onze Provinciale
Sekties in het biizo,nder, ben ik verzekerd dat het doel
welke onze Verbroedering heeft opgelecht, bereikt zal
woqden zowel op sociaal als burgerlijk gebied, €h de

--pJoeg-- welke samengestetd is door de géneerraad de'ze "Lldracht tot een wellukken zal brengen. 
,

Dit zijn de wensen en de schikkingen welke ik
wil vervullen ter gelegenheid van het Nieuwe Jaar.

DE VOORZ.ITTER

Allen

OP 7-'ONDAG SEPTEMBER 73
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Eere Ondét Voorzitter de Heer J. VANDERYDT betreffende het statut van de Ontmijner, heeft deze

een schrijven ontvangen welke wij hieronder weergeven'

Word bijzonder voorbehouden den datum van 28 februari 1946 als uiterste datum voor de be-

rekening van de rënte van oudstrijder in te dienen lengs de V"O.V. (UFAC) 40-45 lot het bekomen

van het statut van Nationale Erkenteliikheid.

Wij bedanken de Heer Minister VANDENBOEYNANTS'voor deze klare inlichtingen welke hii ons
heeft willen mededelen. DE' REDAKTIE

Miinheer,
\-/ 

Ik heb met de grootste aandacht uw brief van
22 september, 1972 onderzocht.

Eerst acht ik het nuttig u eraan te herinneren dat
de verschillende statuten van nationale erkenning die
werden ingesteld door de wetgevers en de opeen volgende
uitvoerend-e machten essentieel als voorwerp hebben vaste
vorm te geven aan de verdiensten van personen die in
verschilleÀde hoedanigheden en volgens de omstandig-
heden hebben meegewe,rkt aan de strijd tegen de gemeen-

schappe;lij ke vijand. Zulk een vaste vormgeving .kun,
dienlengevolge, op het tiidelijk plan, maar betrekking
hebben 

-op 
de aktiviteiten uitgevoerd tussen 10 mei 1940

(datum van de inval) en 8 mei 1945 of als het geval zich
voordoet I5 augustus 1945 ( respectievelijke data van het
einde van de vijandelijkheden met Duitsland en Japan).

Zo kunnen de militairen, leden van een ontmiib-
ningseenheid of van een opruiimngs- en de vernietigings-
dieÀst van springtuigen van het leger ggnieten van het
koninklijk besluit van 28 augustus dat het het statuut

, /an nationale erkenning weergeeft ten gunset van de
vbelgische militairen die een dienst hebben uitgevgrd

in d* loo,p van de verschillende fasen van de oorlog
1940-1945 en dit eventueel van heel de bovengenoemde
periode indien ze' voldoen aan de voorwaarden van ar-
tikel 

' l, 
3 en 8 van het genoemde besluit.

Wat betreft degenen die in dienst 9pt19dep ziin
na de datum van het einde van de vijandeliikhedel en

bestemd waren voor de ontmijningsoperaties maak ik
de opmerksaan dat zii genieten van een voordelenstelsel
nu eens algemeen dan weer particulier.

lk citeer :

I. Op het stuk van hbt rustpensioenen voo-r anciënniteit
van dienst.

'v" 
-î

Langs 
"de ene kant, het artikel 73 /3 van de gecoord'i-

n""id" wetten op de militaire pensioenen dat toelaat
dat in de ber,eken ing v /h militair pensioen van anciën-
niteit de legerdienst gedaan tussen t 0 rnei 1940 en 30
september 1945 dubbel geteld worden-

Langs de andere kant het artikel 74 van dezelfde wetten
dat âe afronding tot I maand van het gedeelte van maan-
den dat het totàal van de gepresteerde diensten in deze

periode bedraagt toelaat.

ln klare termen betekent dit dat ê€,rJ ontmijner in
actieve dienst getreden tussen I mei 1945 en 30 septe,m-
ber 1945 in de berekening v/h militair pensioe,n een half-
jaarlijk rente zou kunnbn'bereke,nen indien de duur
v/d gepresteerde diensten' in de loop van deze periode
2 maanden en 1 dag bereikt (toepassing v. artikel 8 v/h
koninklijk besluit van 14 november 1923 dat de uitvoer
ring v/d gecoordineerde wetten op het militair pêrr"rsioen

bepaalt).
2., Op het stuk van invaliditeitspensioen het artikel 57
vld wetten op de, herstelpensioenen, gecoordineerd door
het Regentenbesluit van 5 october 1948, breidt de toe-
passing uit van de bovengenoemde wteten tot de mili-
tairen en burgelijke arbeiders, leden van een ontmiin-
ingseenheid of v /d opruimings- en vernietigingsdienst van
spningtuigen van het leger die slachtoffer waren na ?5
augustus 1947, in dienstverband van een ongeluk ten
Eevol ge vf e explosie van stoffen die zij moesten opspo,ret"I
en vêrr"rlietigen. Dit betekent dat deze wettelijke maat-
regel als indirect gevolg heeft dat de ontmijners, slacht-
offers van een ongeluk toe te schrijven aan de uitvoe-
ring v f hun specifieke aktiviteiten volledig beschouwd
worden als oorlogslnvaliden 1940-1945.

Dit geldt ook van hun rechthebbenden die gemeten van
de voordelen verstrekt aan de oo'rlogsweduwen 1940-1945
of aan de kinderen van de slachtoffers van de oorlog
1940-1945.

3. Op het stuk van schadeloosstelling. De toekenning, in
1969 en 1970, van een kapitaal, van 500.000 F. en dit
o-nafhankel ijk v lh herstelpensioen aan de rechthebbenden
v/d overleden ontmiiners in opgedragen dienst.
4. Op het stu'k v/d berekening v/d rente v/d strijder
de inachtneming van de periode van I mei 1945 tot
28 februari 1946 van de .berekening v/d rente van de
str:ijder. Wat deze laatste datum betreft maak ik u op-
merkzaam, van zover nodig, dat de tot stand gekome,n

wettelijke wijziging ( te weten het overbrengen van de
datum van 8 mei 1945 naar 28 februari 1946) een eis
van de U.F.A.C. 1940-1945 weergeeft hernomen hii het
geschil v/d betrachtingen 1968-1969 van de nederlandse
verenigingen en voorgelegd aan het gouvernement door de

commissie belast met de studie over de toestand v /d
oud-stri jders ( C.S.S.A.C. ) .



ln deze onstandigheden, geeft U toe dat het me moeiliik
is aan te sluiten bii de persoonlijke waardering die u te
kennen geeft bii de keuze v/d,weerhouden datum."
5. Op het stuk van hoelage. ,
De verhoging tot I 85 F v / d forfa ita ire toelug"n voor
gevaar bij neutraliseren van springladen of springtuigen,
per dag van deelnem ing aan gevaa rlijke operaties ( ko-
ninklijk besluit v. 21 januari 1971. Moniteur van 10
maa rt 1971 )
6. Wat betreft de toekenning v/e biizondere eervolle
ondersche,iding.De re,latieve instructie voor de toeken-
ning v. eeryolle onderscheidingen van kracht in het depar-
tement staat toe.

de toekenning v. eervolle onderscheidingen voor uit-
zonderl i j ke mo,tieven.
de' kollatie ( begevingsrecht ) van êeh posthume eer-
volle onderscheiding aan de in opgedragen dienst om-
gekomen militairen.

ln deze 2 gevallen is de toekenning onderworpen aan
zeer stnikte voorwaarden zo,als de vervulling van een ge-
vaarlijke taak of een reddingsàktie. Dit stelsel van uit-
onderingen heeft to't nu toe voldoening gegeven.

Het schijnt mij dientengevolge niet oordeelkundig alge-'mene maatregelen te voorzien die met volle recht een

titel ve'rlenen a/d erke'ntelijkheid n/h land die onvermij-

f l.iik zou teruggevo-rderd 'worden door andere ca tego"
,rieën van pensonen , die e'veneens werken in moeilij ke en
gevaarl i j ke omstandigheden.

Dit zijn beknopt weergegeven, de verschillende, vor-
delen die zijn to,ege,staan a/h personeel van ontmiinings-
ee,n heden.

U is ' het eens dat de kategorieën van persone'n
van dewelke u de belangen verdedigt voortdurend het
voorwerp van bijzondere bezargdheid nëd natie bliift.

Wat betreft he,t ontstaan vëe statuut van natio-
nale erkentelijklieid ten voordete van de o,ntmijners,
vo'oral van, hen die in dienst getreden zijn na 8 mei 1945,
maak ik U opmerkzaam dat het gouvernement een werk-
groep heeft opgericht met het oog op het onderzoe,k van
de verschillende eisen weergeeft door de vaderlandse
veren ig ingen .

Het is -dientengevolge aan de Verbroedering der ontmii-
ners van België deze wens volor onderzoek voor te leggen
aan flflr HEBETTE, Kabinetschef van de l' Minister G. en
dit langs de weg van de U.F.A.C. 1940-1945.

Aanvaard, miinheer de verzekering van mijne op,
I'echte hoogachting.

P VANDEX,??EYNANTS

fndierr wii ook ooo

De laatste tijd heeft men veel gesproken over het
tetreden van Groot-Bretanje tot de Euromarkt.

Men heeft ook geredetwist over de, wijzen waar-
mede deze toetreding zo'u gebeuren : commercieel even-
wicht, bedrag van de, financiele bijdrage. waarde van
het Engels Pond . enz.t etnz.

Maar niemand heeft ten gunste van Groot-Bretanie
gesproken tot welke wijze dezé Euromarkt heden ,e"i,
bestaat.

l-'Net is te danken aan de wê:orstand dat dit land
en zijn inwoners toonde tegenover Hitler.

Het is waar de Bevrijding aan 1944 liik reeds ver,
en de Voo,r'uitgang in verbruik vergoed gemakkelijk ziin
schulden om ze niet te moeten betalen.

Moesten wi, het voor en na vergelijken zouden
in onze zede'n een weinig van dit engels < Humour >

moeten opnemen, zoals haare zin van grootheid en wer-
kelijkheid welk ons zo dikwijls ontbreekt.

Maar, wii Ontmijners bewonderen de wijze waar-
mede de Engelse hunne dienaars b'elonen. Wii bewo,n-
deren o,ok het mooie waarmede zii de hunne eerbie-
digen, waarmede de grote kopstukken England hebben
d ienst gewezen.

Het is niet zo,nder reden, denken wij dat de Koning
van England in September W4A het Georges Cross sti-
chten en dit ten bate van de militairen welke heden zou-
den io.n bijzonder gevaarlijk omstandigheden vervulden.

ln december 1948 werd dit eereteken dat onmid-
dellijk rang neemt na het Victoria Cross aan t63 person-
nen toegekent. De twee eerste welke dit bekwamen wa-
ren Lieutenant DAVIS en de Korporaal WYLIE van de
Roya I Engineers, om een bom van 500 kg te hebben
ontgraven, welke gevallen was voor St-Pauls kathedraal
zonder ter ontploffing te ko,men.

ln 1945 wes @r tevens een ploeg van de D.O.V.O.

Antwerpen welke een bo,m van hetzelfde ka liber ont-
graafde aan de voet van de kerk van Onze Lieve,Vrouw
van Houtwijk, gebouw welk opgericht werd in de 17.
Eeuw te Mechelen.

ln dezè kerk staat een merkwaa rdig beeld waar-
van de traditie têrug gaat naar de jaren 988. Men kan
er nog verschillende kunstwerken ontdekken waarvan een
preekstoel dagtekent van 1746.

Op het o,genblik van de verwijdering van deze
bom welke gestort werd bii het bombardement van le
Mei 1944 werd geen enkele vermelding in de dagbladen,
de tijdschrijften, of andere en heden zau het moeiliik
ziin de namen teru! te vinden van de Ontmijners welke
dit werk verricht hebben.

Het is waar de Belgische Ontmiiners hadden reev,
op dit ogenblik meer dan 200.000 vliegtuig bommen van
alle kaliber onschadellijk gemaakt, dit werk zou hun
twee .borsten met verlengen- vol eretekens medebrenge,n
welke zij zeker verdient hebben.
. . : Het is daa rom , in vergel ij king met de Engelse

Ontmijne,r: dat geen enkel lint het knopsgat ko,mt ver-
sieren van de Belgische Ontmijner voor gelijk waardige
bewezen opdrachten.

Missch ien zu llen er zeke,re zeggen in België bes-
taat geen Georges Cro,ssr daaro,p kunnen wii antwoorden,
dat er niets zich verzet .

KunRen wij ons vo,orstellen dat zvlk een famillie
in Belgie kont het ziet bi de herdenking van de twintigste
veliagrdag van de troonbestiiging van Onze Koning, het
Belgisch Gouvernement een Baudouin Cross sticht ten
gunste vàn degene welke gevaa rlijke daden zu I len ver-
vu llen of vervu ld hebben.

Zov dit niet een middel wezen om de toenadering
der Belgen te verwezen lijken.

I

I
I

i



Onne E.O.I). -L.tf. Seeties

\ ; Op 3l oktober van het jaar des Heren 1971 werd-ne D.O.V.O. in alle stilte begraven. lnderdaad op die datum
hield deze nochtans zo belangrijke dienst op van te be*
staan als korps en overleefde slechts onder de vorm van
E.O.D. afdelingen te HOUTHULST, HEVERLEE, LEOPOLDS-
BURG, NAMEN, ELSENBORN met een stafcel te TERVU-
REN.

Deze afdetingen ontleende hun nieuwe naam aan de
U.S. militaire woordenschat. Niet zotweg uit snobisme
maa r om twee eenvoudige redenen : afschaffen van de
dulcbele benaming S.E.D.E.E.-D.O.V.O. enerzijds en ande,r-
zijds teneinde duidelijker het geheel der toegewezen
taken te omschrijven ; beteke,nis E.O.D. : (< EXPLOSIVE
ORDNANCE DISPOSAL )).

l

Inderdaad, de afschaffing van de D.O.V.O. scha-
kelde daaro,m de honderden aanvragen, toestromende uit
de vier hoeken van het land, tot ruiming van munitie nog
niet uit. lntegendeel, buiten de traditioneel door iedereen
gekende taken ziin er de vraagstukken van de sabotage
',ugen, geva lstrikte brieven en pak jes, nog komen bii-

\4aegen..

En de' taak blijkt nog moelijker daar de gang der
janke, die tot de ontbinding van de D.O.V.O. geleid heb-
ben, zich pijnliik en zwaar laat voelen op de werking van
de afdelingen. Een kosteliik jaar is alzo domweg verloren
gegaan 9n iedereen is nog o,nwetend over de toekomst.

, Nochtans hieruit besluiten dat niets meer werkt
is uit den boze, want door een mirakel, dat enkel het
belgisch volk kan verwezenlijken, bliift elke E.O.D. spe-
cialist met moed en wiisheid verder zwoeEen en de
opdrachten worden uitgevoerd. De getrouw lezer kan zelf

oordelen aan de hand van onderstaande statistieken over
1972 met weliswaar droge maar voor zichzelf sprekende
c i j fers.

onze E.o.D. specialisten hebben 774 Ton munitie
geruimd tijdens het jaar 1972. 3676 oproepen werden
ontvangen en 1457 ruimings4endipgen uitgevoerd. Hier-
voor dienden 246.566 km. afgelegd te worden. Bovendie,n
werden 273 ton munitie vernield.

Als < zware brokken > werden door onze speci-
alisten 27 bo,mmen ontwapend en weggenomen ; dit ver-
tegenwoordigd het aangenamen gewicht van 13.026 vaste.
lands ponden of 14.359 keizerlijkeponden. De tussen-
komsten met betrekking op sabotage en valstrikbrieve,n
behaalde, het cijfer 87 waarvoor 9.434 km. diende afge-
reden te worden. Bii dit alles komt dan nog het onder-
richt waarvoor HEVERLEE de verantwoordelijkheid
draagt. Deze afdeling verzorgde twee kursussen vo,or spe-
cialisten E.O.D. 82 ( LM, ZM en LM).

Al onze opdrachten werden eenvoudig uitgevoerd
zonder buitensporiger publiciteit. Wii zijn fier over o,nze
E.O.D. specia listen en a ls wens kunhefl wii hun enkel
verwittigen :1973 zal nog een zwaar en moeiliik jaar
worden. Maar hierover zullen wij U in onze volgende
a rtikelen onderhouden

KAPT. TICHON PH.

oFFR E.O.D. bij LOG C. LM.

Tekst vertaalt in het Nederlands door
Adjt BERGES - ADJT E.O.D. bii LOG C. LM.
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I00 F te willen storten op de postrekening
ling tijdens de maand januari 1973:
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onze vrienden Luik'.' - :.
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P.R, 1530.28 Verbroedering Belgische
V.Z.W,D. Provinciale afd:eling Antwer-
de heer RAMPELBERG, 1600 Sint-Pietres-

TER HERINNERING GEVEN WIJ HIERONDER DE

BENAMING EN DE NUMMERS VAN DE P.R.

BRABANT : P.R. 8173.53 - Verbroedering de'r Ontmijners
van België - Provinciale afdeling Brabant :.

p./a. DELHEZ F., Louis Jasminlaan 304, 1150 Brussel

HENEGOUWEN : P.R. lBl9.49 Verbroedering der Ont-
mijners van België - Provinciale afdeling Henegouwen :

p./a. VANDERICK A., rue du'Sablon 6, Gosselies

Leeuw

OOST-VLAANDEREN : P.R. 1501.64 Verbroedering Bel-
gische Ontmijners, V.Z.W.D. - Provinciale afdeling Oost-
Vlaande,re,n, Gent : p./a. de heer DESMET L., Maïs-
straat 105, Gent

WESËVLAANDEREN : P.R. 1497.35 Verbroedering Bel-
gische Ontmijne,rs, V.Z.W.D. - Provinciale afdeling West-
Vlaanderen, Sint-Andries : p.f a. de heer BORIES R.,
Zandstraat 77, Sint-Andries


